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Tematem wykładu bȩdzie wprowadzenie do problematyki zwia̧zanej z badaniem
własności kwantowych (nieprzemiennych) odpowiedników miar probabilistycznych na
grupach lokalnie zwartych.

Rozpoczniemy od przypomnienia sytuacji klasycznej (patrz monografia [Hey]).
Niech G bȩdzie grupa̧ lokalnie zwarta̧. Struktura grupowa G determinuje operacjȩ
splotu na regularnych miarach borelowskich naG: utożsamiaja̧c takie miary z cia̧głymi
funkcjonałami na algebrze funkcji cia̧głych na G mamy

(µ ? ν)(f) :=
∫
G×G

f(st) dµ(s) dν(t), f ∈ C(G).

W szczególności splot dwóch miar probabilistycznych jest miara̧ probabilistyczna̧.
Pojȩcie splotu prowadzi do wielu naturalnych pytań i problemów – pozwala badać
własności cia̧głych i dyskretnych półgrup splotowych miar, nieskończona̧ podzielność,
analizować procesy stochastyczne na G o niezależnych i maja̧cych jednakowe rozkłady
przyrostach (procesy Lévy’ego), pytać o miary niezmiennicze czy idempotentne.

W cia̧gu ostatnich 20 lat nasta̧pił rozwój teorii (lokalnie) zwartych grup kwantowych
([Wor], [KuV]), bȩda̧cych nieprzemiennymi uogólnieniami algebr funkcji cia̧głych na
grupach lokalnie zwartych. Pokażemy, w jaki sposób definicja zwartej grupy kwantowej
A prowadzi do operacji splotu na przestrzeni stanów na A, bȩda̧cego odpowiednikiem
klasycznego splotu miar probabilistycznych naG. Nastȩpnie odpowiemy, przynajmniej
czȩściowo, na nastȩpuja̧ce pytania:

• Co można powiedzieć o półgrupach splotowych stanów na A?

• Jak zdefiniować kwantowe procesy Lévy’ego na A? Jak je konstruować i badać
ich własności?

• Jak wygla̧daja̧ stany idempotentne na A? Czy maja̧ prosta̧ charakteryzacjȩ?

Postaramy siȩ też opowiedzieć o innych dynamicznie siȩ rozwijaja̧cych aspektach
kwantowej probabilistyki na grupach kwantowych.
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